
 

 

  

डॉ. विजय भटकर याांची नालांदा विद्यापीठाच्या कुलपतीपदी 
ननयुक्ती 
भारताच्या परम या पहिल्या सुपर कम्प्युटरची ननर्मिती करणारे प्रर्सद्ध िैज्ञाननक विजय भटकर 
याांची शुक्रिारी नालांदा विद्यापीठाच्या कुलपतीपदी ननयुक्ती करण्यात आली आिे.  
 

अमेररकेकडून भारताला सुपर कम्प्युटरची विक्री करण्यास नकार देण्यात र्मळाल्यानांतर भटकर 
याांनी 'परम' या स्िदेशी सूपर कम्प्युटरची ननर्मिती केली िोती.  
 

राष्ट्रपती प्रणि मुखजींनी पुढील तीन िर्ाांसाठी िी ननयुक्ती केली आिे. २५ जानेिारी २०१७ 
पासून डॉ. भटकर नालांदा विद्यापीठाचे कुलपती असतील. 
 

 

कािी हदिसाांपूिीच र्सांगापूरचे माजी मांत्री असलेले जॉजि नयओ याांनी नालांदा विद्यापीठाचे पद 
सोडले िोते. विद्यापीठाच्या तत्कालीन िांगामी कुलगरुू व्िीसी गोपा सभरिाल याांच्या अचानकपणे 
करण्यात आलेल्या उचलबाांगडीच्या मुद्द्यािरून नाराजी दशिित जॉजि नयओ याांनी िे पद सोडले 
िोते.  
 

कुलपतीांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या विद्यापीठाच्या देररेख सर्मतीत सभरिाल याांचा समािेश 
िोता. मात्र, विद्यापीठाच्या ननयमाांप्रमाणे दसुऱयाांदा मुदतिाढ न देता सभरिाल याांना पदािरून 
काढून टाकण्यात आले िोते.  
 

यापूिी २०१५ मध्ये सरकारने नालांदा विद्यापीठाचे कुलपती अमत्यि सेन याांच्या पदाला मुदतिाढ 
देण्यास नकार हदला िोता. 
 

दरम्पयान, जॉजि याांच्या नांतर पांकज मोिन याांच्याकड ेप्रभारी कुलगरुूपद सोपविण्यात आले िोते. 
प्रभारी कुलगरुु पांकज मोिन आणण विद्यापीठाच्या उच्चपदस्थ अधधकाऱयाांनी डॉ. भटकराांचे 
अर्भनांदन करत त्याांना तीन िर्ाांच्या कायिकाळासाठी शुभेच्छािी हदल्या आिेत.  
 

डॉ. भटकराांना यापूिी पद्मश्री आणण मिाराष्ट्र भूर्ण पुरस्काराांनी गौरिण्यात आले आिे. भटकर 
यापूिी पांतप्रधानाांना सल्ला देणाऱया िैज्ञाननक सर्मती आणण िैज्ञाननक ि औद्योधगक सांशोधन 
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देखरेख सर्मतीचे सदस्य राहिले आिेत. अटलबबिारी िाजपेयी याांच्या काळात स्थापन करण्यात 
आलेल्या आयटी टास्क फोसिमध्येिी त्याांचा समािेश िोता. 
 

 

 

'गार' १ एवप्रलपासनू निीन कायदा 
कर चुकिेधगरीिर चाप लािण्यासाठी जनरल अॅन्टी अव्िायडन्स रुल अथाित 'गार' या कायद्याची 
१ एवप्रल २०१७ पासून अांमलबजािणी िोणार असल्याची घोर्णा कें द्रीय अथिमांत्रालयाने केली आिे. 
 

कर चुकिण्यासाठी कािी कां पन्या परदेशातून विशरे्तः र्सांगापूर आणण मॉररशस यासारख्या 
देशाांमधून गुांतिणूक करतात. व्िोडाफोन – िधचसन्स या व्यििाराच्या िेळी िी बाब प्रकर्ािने 
समोर आली िोती. तेव्िापासून कर चुकिण्यासाठी केलेल्या स्थलाांतरािर चाप लािण्यासाठी 
स्ितांत्र कायदा ननमािण करण्याची गरज भासली.  
 

तत्कालीन कें द्रीय अथिमांत्री प्रणि मुखजी याांच्या अथिसांकल्पातून या कायद्याचा उगम झाला 
िोता. मात्र भाांडिली बाजारासि अथि क्षेत्रातून या कायद्याबाबत नाराजी व्यक्त झाली आणण िा 
कायदा मागे पडला.  
 

अखेर 'शोम सर्मतीां' ननयुक्त करण्यात आली िोती. या कायद्यासाठी आयकर विभागातील 
कमिचा-याांना प्रर्शक्षण द्यािे लागेल असे या सर्मतीने म्पिटले िोते. 
 

विचारविननमय केल्यानांतर कें द्रीय अथिमांत्रालयाने अखेर गार कायद्याची अांमलबजािणी िोणार 
असल्याचे शुक्रिारी जािीर केले. २०१७ – १८ या आधथिक िर्ािपासून कायदा लाग ूिोईल असे 
अथिमांत्रालयाने म्पिटले आिे.  
 

भारतार्शिाय 'गार' िा कायदा अन्य देशाांमध्येिी आधीपासूनच अस्स्तत्िात आिे. ऑस्रेर्लया, 
कॅनडा, चीन. दक्षक्षण आफ्रिका या देशाांमध्ये िा कायदा अस्स्तत्िात आिे.  
 

 

 

लिकरच येणार िायपरलपू 



 

 

कें द्र सरकार लिकरच िायपरलूप तांत्रज्ञानाचा िापर करणार असल्याने प्रिासासाठी लागणाऱया 
िेळेत बचत िोणार आिे.  
 

िायपरलूपच्या माध्यमातून १०८० फ्रकलोमीटर प्रनततास िेगाने प्रिास शक्य आिे. िायपरलूपची 
क्षमता रेनसारखी असली तरी िायपरलूपमधील सोयीसुविधा मेरोसारख्या असतात,’ अशी माहिती 
िायपरलूप िनचे उपाध्यक्ष ऍलन जेम्पस याांनी हदली आिे.  
 

भारतात पाच मागाांिर िायपरलूप तांत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रिासी मागि सुरू केला जाणार आिे. 
याबद्दलची शासकीय प्रफ्रक्रया आता अांनतम ट््यात आली आिे. पुढील कािी आठिडयाांमध्ये 
िायपरलूप तांत्रज्ञान भारतात आणले जाणार आिे. 
 

िायपरलूप तांत्रज्ञानािर काम करणारी िायपरलूप िन िी सध्या जगातील एकमेि कां पनी 
आिे.िायपरलूप तांत्रज्ञानामध्ये ििेच्या ननिाित पोकळीतून गनतरोधार्शिाय विर्शष्ट्ट िािनातून 
प्रिासी फ्रकां िा सामानाची ने-आण करणे शक्य िोते.  
 

यासाठी विर्शष्ट्ट प्रकारच्या ट्यूबची (बोगदा) ननर्मिती करािी लागते. या ट्यूबमध्ये कॅ्सूलच्या 
आकाराचे डबे असतात. िे डबे ट्यूबमधील चुांबकीय तांत्रज्ञान असलेल्या रुळाांिरुन धाितील. 
ट्यूबमध्ये ििे प्रनतरोध नसल्याने आणण चुांबकीय तांत्रज्ञानामुळे िे डबे विमानाच्या िेगाने धािू 
शकतात.  
 

एका डब्यामधून २८ ते ३० प्रिासी प्रिास करु शकतात. ३० सेकां दानांतर प्रत्येक कॅ्सूल सोडता 
येईल असा दािा कां पनीच्या अधधकाऱयाांनी केला आिे.  
 

बुलेट रेनसाठी प्रनत फ्रकलोमीटर २०० कोटी रुपये खचि अपेक्षक्षत आिे. तर िायपरलूपसाठी प्रनत 
फ्रकलोमीटर २६० कोटी रुपये खचि अपेक्षक्षत आिे. पण बुलेट रेनपेक्षा िायपरलूप रेनच्या देखभाल 
दरुुस्तीिर िोणारा खचि खपू कमी आिे  

 

 

 

रॉजर फेडररचा १८ व्या गँ्रडस्लॅमचा विश्िविक्रम 



 

 

विलक्षण इच्छाशक्तीचे प्रतीक असरणाऱया रॉजर फेडरर याने पुन्िा एकदा आपणांच टेननसचे राजे 
असल्याचे र्सद्ध करून दाखिले. ऑस्रेर्लयन ओपनच्या अांनतम सामन्याच्या चुरशीच्या लढतीत 
राफेल नदालिर ६-४, ३-६, ६-१, ३-६, ६-३ असा विजय प्रा्त केला. 

 

 फेडररने या विजयासि आपल्या कारकीदीतील १८ गँ्रडस्लॅम विजेतेपद स्जांकण्याचा विश्िविक्रम 
केला. विशेर् म्पिणजे, फेडररचा िा ऑस्रेर्लयन ओपनमधील १०० िा सामना िोता. पाच िर्ाांनांतर 
फेडररच्या खात्यात गँ्रडस्लॅमचे विजेतेपद जमा झाले. 
 

 २०११ नांतर आज पहिल्याांदाच रॉजर फेडरर आणण राफेल नदाल िी कट्टर प्रनतस्पध्याांची लढत 
टेननस चाित्याांना ऑस्रेर्लयाच्या मेलबनिमध्ये पािायला र्मळाली. फेडररच्या खात्यात आता 
तब्बल १८ गँ्रडस्लॅम जमा झाली आिेत. तर राफेल नदालकड ेएकूण १४ गँ्रड स्लॅम जेतेपदां 
आिेत. 
 

२००७ नांतर नदालने र्मळिलेला िा पहिलाच विजय आिे आण ऑस्रेर्लयन स्पधे्रतिी फेडररने 
पहिल्याांदा नदालला नमिले. ३५ िर्ीय फेडरर त्याच्या कारफ्रकदीत गँ्रड स्लॅम स्जांकणारा ियस्क 
खेळाडू आिे. 
 

 

 

साननया र्मझािच ेर्मश्र दिेुरीच्या फायनलमध्ये पराभि 

सातव्याांदा गॅ्रण्डस्लॅम पटकािण्याचे साननया र्मझािचे स्ि्न रवििारी भांगले. ऑस्रेर्लयन 
ओपनमध्ये र्मश्र दिेुरीच्या फायनलमध्ये भारताची टेननसपटू साननया र्मझाि आणण क्रोएर्शयाच्या 
इव्िान डॉडीग या जोडीचा पराभि झाला आिे.  
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कोलांबबयाच्या ज्युआन सेबास्स्टयन कॅबल आणण अमेररकेची अॅबबगेल स्पीअसि या जोडीने साननया 
– डॉडीग या जोडीचा ६-४, ६-४ ने पराभि केला. निख्या जोडीने अव्िल सीडडे जोडीचा पराभि 
करत धक्कादायक  विजयाची नोंद केली आिे. 
 

 

उपाांत्य फेरीत ऑस्रेर्लयाच्या समाांथा स्टोसूर आणण सॅम ग्रोथ जोडीिर ६-४, २-६, १०-५ असा 
विजय र्मळित साननया-डॉडीग िी जोडी फायनलमध्ये पोिोचली िोती. फायनलमध्ये साननया-
डॉ ॉ़डीगसमोर सेबास्स्टयन कॅबल आणण अमेररकेची अॅबबगेल स्पीअसि या जोडीचे आव्िान िोते. 
 

साननयाच्या खात्यात र्मश्र दिेुरीची तीन गॅ्रण्डस्लॅम विजेतेपदां जमा आिेत. २०१४ साली साननयाने 
ब्राझीलच्या ब्रुनो सोअसिच्या साथीने अमेररकन ओपन स्पधाि स्जांकली िोती.  
 

मागील िर्ी साननयाला िें च ओपन स्पधाि देखील स्जांकण्याची सांधी िोती. पण साननयाला 
र्लएण्डर पेस-माहटिना हिांगीस जोडीसमोर पराभि स्स्िकारािाला लागला िोता. 
 

 

 

सेरेनाने स्टेफी ग्राफचा विक्रम मोडला 
अमेररकेच्या सेरेना विल्यम्पसने आॅॅस्रेर्लयन ओपनचां जेतेपद पटकािलांय. िा सेरेनाचा २३िा गँ्रड 
स्लॅम विजय अॅािे. यािर्ीचां जेतेपद पटकािून सेरेनाने स्टेफी ग्राफचा विक्रम मोडलाय.  
 

अांनतम फेरीत सेरेनाने नतची बिीण व्िीनस विल्यम्पसचा ६-४, ६-४ ने पराभि केला. सेरेनाने 
महिलाांच्या टेननसमध्ये आपलां अव्िल मानाांकन परत र्मळिलां आिे. 
 

तर महिलाांच्या टेननस स्पधाांमध्ये सििधधक गँ्रड स्लॅमची विजेती िोण्यासाठी आता नतला अजनू 
दोन विजेतेपदाांची गरज आिे. सध्या िा विक्रम मागािरेट कोटि याांच्या नािािर आिे आणण 
मित्त्िाची बाब म्पिणजे सेरेनाच्या आजच्या विजेतेपदाच्या साक्षीदार म्पिणून मागािरेट कोटि 
पे्रक्षकाांमध्ये िजर िोत्या. 
 

 

गँ्रड स्लॅमसाठी आॅॅस्रेर्लयन ओपन, वि ांबल्डन, िें च ओपन आणण यूएस ओपन या स्पधाांचा 
विचार िोतो. 
 



 

 

गेल्या िर्ी स्टेंबरनांतर सेरेनाच्या स्थानाला अजेँर्लक कबिरने धक्का हदला िोता. पण आपलां 
अव्िल स्थान सेरेनाने आता पुन्िा खेचून घेतलांय 

 

 

 

रािुल द्रविडने नाकारली डॉक्टरेट 

सातत्यपूणि कामधगरीने चाित्याांच्या मनात घर करणाऱया रािुल द्रविडने बेंगळुरू विद्यापीठाने 
त्याला हदलेली मानद डॉक्टरेट उपाधी घेण्यास त्याने नकार हदला आिे. जेव्िा आपण क्रीडा क्षेत्रात 
सांशोधन करू तेव्िाच िी उपाधी स्िीकारू असे म्पिटले आिे. अत्यांत नम्रपणे त्याांने आपला नकार 
विद्यापीठ प्रशासनाला कळिला आिे. 
 

िर्ि २०१२ मध्ये आांतरराष्ट्रीय फ्रक्रकेटमधून ननितृ्ती स्िीकारणाऱया रािुल द्रविडचा जन्म बेंगळुरू 
येथेच झाला. नतथेच त्याने आपले र्शक्षण पूणि केले. सध्या तो भारतीय ‘अ’ सांघ आणण १९ 
िर्ाांखालील फ्रक्रकेट सांघाचा प्रर्शक्षक आिे.  
 

बेंगळुरू विद्यापीठाचा २७ जानेिारी रोजी ५२ िा हदक्षाांत समारोि आिे. आपल्याला डॉक्टरेटसाठी 
ननिडल्याबद्दल रािुलने विद्यापीठाचे आभार मानले. मानद डॉक्टरेट स्िीकारण्यापेक्षा मी क्रीडा 
क्षेत्रात सांशोधन करून डॉक्टरेटची पदिी र्मळिेल, असे म्पिटल्याचे बेंगळुरू विद्यापीठाचे कुलगुरू 
बी. धथमे गौडा याांनी साांधगतले. 
 

यापूिी द्रविडने २०१४ मध्ये गलुबगाि विद्यापीठाच्या ३२ व्या दीक्षाांत समारांभातिी ननमांत्रण 
असतानािी जाण्याची टाळले िोते. नतथेिी त्याांना मानद डॉक्टरेटसाठी ननिडले िोते.  
 

 

 

प्रजासत्ताक हदन सांचलनात मिाराष्ट्राच्या धचत्ररथाला नतसरा क्रमाांक 

प्रजासत्ताक हदनी निी हदल्लीतील राजपथािर आयोस्जत करण्यात आलेल्या सांचलनात मिाराष्ट्र 
आणण तार्मळनाडूच्या धचत्ररथाला नतसरा क्रमाांक विभागनू देण्यात आला आिे.  
 

मिाराष्ट्राने लोकमान्य हटळक याांच्या १६० व्या जयांतीननर्मत्त देखािा सादर केला िोता. तर 
तार्मळनाडूने करांगट्टम लोकनतृ्य सादर केले िोते. 



 

 

 

प्रजासत्ताकहदनी राजपथािर झालेल्या सांचलनात मिाराष्ट्रासि १७ राज्याांचे ि कें द्रीय मांत्रालयाांचे 
सिा असे एकां दर २३ धचत्ररथ सिभागी झाले िोते. त्यापैकी अरुणाचल प्रदेशच्या धचत्ररथाला प्रथम 
क्रमाांक र्मळाला, तर बत्रपुराच्या धचत्ररथाला दसुरा क्रमाांक र्मळाला. त्याांनी िोजाधगरी नतृ्यप्रकार 
सादर केला िोता. 
 

दक्षक्षण मध्य के्षत्र साांस्कृनतक कें द्र, नागपूर याांना शैल कमि नतृ्याबद्दल उते्तजनाथि पाररतोवर्क 
देण्यात आले. या कें द्राने मध्य प्रदेशच्या हदांडोरी स्जल््य़ातील गोंड जमातीचा लोकवप्रय नतृ्यप्रकार 
शैल कमि सादर केला िोता. 
 

मद्रास इांस्जनीअर ग्रुप आणण कें द्रीय औद्योधगक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) याांना 
प्रजासत्ताकहदनी सिोत्तम सांचलन करणारे पथक म्पिणून घोवर्त करण्यात आले आिे.  
 

 

राजपथािर झालेल्या सांचलनात यांदा मिाराष्ट्राकडून लोकमान्याांच्या जीिनकायािचा िेध घेणारा 
धचत्ररथ सादर करण्यात आला िोता. प्रर्सद्ध कलाहदग्दशिक चांद्रशखेर मोरे याांनी या धचत्ररथाची 
सांकल्पना माांडली असून त्याांच्या मागिदशिनाखाली ४० कलाकाराांनी िा देखणा धचत्ररथ उभारला 
िोता.  
 

धचत्ररथाच्या प्रारांभी लोकमान्याांचा अग्रलेख र्लहितानाचा १५ फुटी भव्य पुतळा िोता. त्याच्यामागे 
एक छापखाना दाखविण्यात आली िोती. १९१९ मध्ये हटळकाांनी लांडनिून डबल फ्रफल्टर छपाई 
मर्शन मागिून त्याद्िारे 'केसरी' ि 'मराठा' ितृ्तपत्राची छपाई सुरू केली िोती. िे दृश्य साकारण्यात 
आले िोते.  
 

 

 

सरकारी कायािलयात देिदेिताांच्या छायाधचत्राांना मनाई करणारे 
पररपत्रक मागे 

सरकारी कायािलयात देिदेिताांचे फोटो यापुढे लािता येणार नािी िा राज्य सरकारने घेतलेला 
आदेश मागे घेतला आिे. मुख्यमांत्री देिेंद्र फडणिीस याांनी िी घोर्णा केल्याची माहिती 
उद्योगमांत्री आणण र्शिसेना नेते सुभार् देसाई याांनी हदली. 
 



 

 

राज्यातील शासकीय-ननमशासकीय कायािलये, शाळा, मिाविद्यालये, विद्यापीठे िी सििच हठकाणे 
सिि प्रकारच्या धार्मिक उत्सिाांपासून मुक्त करण्याच्या सूचना राज्य शासनाने हदल्या िोत्या. 
त्याचाच एक भाग म्पिणून 'सिि कायािलये, शाळा-मिाविद्यालयाांमधील देिदेिताांच्या प्रनतमा 
सन्मानाने बािेर काढून घ्याव्यात', असा आदेश शासनाने हदला िोता. 
 


